Dotyczy dyrektywy o podwójnych normach jakości produktów w UE

Dzień dobry Panie Europośle.
Pisałem już do 2 europosłów ale mi nic odpisali - może jeszcze odpiszą, bo rozumiem, że teraz wybory i mają dużo pracy, ale w
razie co - zapytam też Pana - może Pan odpisze mi szybciej.
Te pytania i opinie przesłałem też na oficjalnej stronie UE ale odpisano mi, że potrzebują nr dyrektywy, więc czy wie Pan może
jaka dyrektywa UE mówi o tym, że produkty robione na wschód mają być takiej samej jakości jak na zachód? I czy wie Pan, od
kiedy ma to obowiązywać? Na te 2 pytania zależy mi na odpowiedzi.
Mam jeszcze inne pytania, które zadałem UE, ale nie musi Pan odpowiadać na nie, chyba że Pan zechce.
Otóż, czy dotyczy to też chemii? Zwłaszcza chodzi mi o proszki i płyny do płukania, czy jeśli jest jakiś rodzaj zapachu na
zachodzie takiego proszku lub płynu, którego nie ma robionego na środek i wschód Europy czy producent będzie go musiał
wprowadzić na wschód? Wg mnie jeśli nie, to źle - bo większość proszków i płynów zachodnich nie ma takich samych
zapachów-odpowiedników choć nazwa producenta ta sama, to zapach inny jak na wschód i niewiele w tym wypadku to zmieni.
Z ustawy wynika też - co mi się nie podoba, że jeśli producent zmieni nazwę może zostać przy starym gorszym składzie pozostaje tylko obserwować jak wejdzie to prawo, czy producenci faktycznie polepszą towar czy większość zdecyduje się
zmienić nazwę.
Proszę o odpowiedzi - z góry dziękuję.
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 5 maja 2019 r.
Odpowiedż posła Janusza Zemke:
Odnosząc się do Pana pytań, pragnę poinformować, że dyrektywą dotyczącą stosowania podwójnych norm jakości do
produktów sprzedawanych w różnych państwach członkowskich, Parlament Europejski zajmował się podczas ostatniego
posiedzenia PE w Strasburgu - w dniu 17 kwietnia.

Wówczas przyjęliśmy rezolucję legislacyjną dotyczącą wniosku Komisji Europejskiej uznającego (m.in.) wprowadzanie do
obrotu w różnych krajach członkowskich produktów podwójnej jakości, czyli sprzedawanych pod tą samą marką i nazwą, ale
różniących się składem - za nieuczciwą praktykę handlową i dyskryminację konsumentów pochodzących z określonych krajów
członkowskich.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać Panu tekst pierwotnego wniosku (projektu) Komisji, jak również link (
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0399_PL.html), pod którym znajdzie Pan tekst przyjęty przez
Parlament, wraz z odnośnikami do innych dokumentów (w tym sprawozdania komisji PE), które mogą Pana zainteresować.
Proszę pamiętać, że rezolucja przyjęta przez PE nie stanowi ostatecznego aktu prawnego, a jest jedynie etapem w tzw. zwykłej
procedurze ustawodawczej, w której równie istotną rolę odgrywa Rada UE (tj. przedstawiciele rządów państw członkowskich
UE). Dopiero uzgodnienie wspólnego stanowiska obu tych instytucji UE (tj. PE i Rady UE) zaowocuje uchwaleniem ostateczniej
zmiany wspomnianych dyrektyw (bardziej szczegółowy opis procesu legislacyjnego znajduje się pod tym linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/powers-and-procedures/legislative-powers).
Przepraszając na zakończenie za nieznaczną zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi, co wynika z napiętego kalendarza
wyborczego – mam nadzieję, że w przesłanych dokumentach znajdzie Pan odpowiedź na wszelkie nurtujące pytania i kwestie.
Z pozdrowieniami,
Janusz ZEMKE
14 maja 2019 r.
***
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